
104

ш е с т о  ч у в с т в о

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK —ÔËÒ‡ÌËÂ Δ≈Õ¿“¿ ƒÕ≈— 104

Какво представлява рейки, 
как един учител „инициира” 
рейки?
Рейки е древна методика. И как-
то повечето духовни методики, 
идва от Тибет. Преди хиляди 
години тя е била достъпна само 
за определен брой хора, „бого-
избрани”. Но през XIX  век един 
японски учител я връща на чо-
вечеството. Името му е Микао 
Усуи. Той е бил преподавател в 
университета в Киото и веднъж 
студентите му го попитали защо 
не ги научи да лекуват с полагане 
на ръце, както са го правели го-
лемите учители преди това. Той 
не е могъл да им отговори. А то-
гава е било въпрос на чест  - ако 
не можеш да отговориш на сту-
дент, трябва да си подадеш ос-
тавката. При японците чувството 
за чест е много силно изразено и 

на следващия ден Микао Усуи си 
подал оставката. Той бил чувал 
за подобна методика, но само 
бегло. И решил да я търси. Това 
отнело дълги години - в Индия 
и Китай. Накрая в тибетски ма-
настир намерил древния ръко-
пис на рейки. Но както и днес, 
ако си купим книга за рейки, на 
теория разбираме как можем да 
си помогнем, но на практика не 
можем да я използваме.  Тогава 
Микао Усуи решил да направи 
21-дневна непрекъсната меди-
тация в свещената планина Кура-
ма, а накрая, на 21-ия ден, в меди-
тативно състояние получил тази 
инициация, посвещение или на-
стройка, което е най-важното за 
рейки. Най-важното за човек е да 
може да активизира тази древна 
методика. Активизират се енер-
гийните канали, предават се са-

крални знания - със символи и 
мантри. Инициацията днес става 
само от учител на ученик, от чо-
век на човек, няма друг начин.  
На японски „Рей Ки” означава 
„Всемирна Жизнена Енергия”- 
енергия, която прониква във 
всичко и навсякъде. Тя се концен-
трира в енергийните центрове 
(чакри) на тялото и може да бъде 
насочена за лечение, възстано-
вяване и балансиране на цялост-
ната енергетика на организма. 
Нежелани странични и отрица-
телни ефекти са невъзможни, 
защото хората, практикуващи 
рейки, са само проводници. 
А как точно става инициация-
та?
Желаещият ученик сяда на един 
стол, а учителят работи върху 
него между 20 минути и половин 
час. По време на инициацията, 
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ако ученикът е по-сензитивен, 
може да види картини, символи, 
цветове. А може само да усети 
топлина или хлад.  Учителят се 
явява в ролята на проводник на 
енергията. Рейки е космическа 
енергия. Но тя е разумна енергия, 
много по-разумна от човешкия 
мозък. Ако човек отиде на лекар 
с главоболие, там ще му предпи-
шат хапче за глава, но причината 
за главоболието може да идва от 
стомаха. Всичко в организма ни е 
свързано. А пък енергията отива 
да работи там, където е причина-
та. Тя изкоренява, изчиства, а не 
потиска проблема. Това е разли-
ката между нея, антидепресан-
тите и антибиотиците. 
Енергията сама намира къде е 
проблемът. А ако самият човек 
знае, може умишлено да я насо-
чи с още по-голяма сила. 
Всеки човек ли може да бъде 
иницииран с тази енергия? 
Първата степен на рейки е право 
на абсолютно всяко живо съще-
ство. Дори и най-негативният 
човек, ако пожелае, може да се 
възползва от рожденото си пра-
во. При първа степен ни се дава 
възможност да работим както от 
място върху себе си, така и върху 
друг човек. На практика няма за-
боляване, което да не може да се 
повлияе с рейки. Включително 
при заболявания, които са отпи-
сани от официалната медицина, 
хора са се възстановявали дори 
на 100%. Разбира се, когато бо-
лестта е във физическото тяло, 
трябва по-дълго време и по-го-
лямо постоянство, за да се изле-
кува човек. 
Т.е. болестта може да бъде из-
вън физическото тяло, в аура-
та ли?
Дори най-малкият вирус, преди 
да попадне в нашето физическо 
тяло, стои известно време в ау-
рата. Ако човек практикува рей-
ки или някоя друга методика, 
го изчиства още на енергийно 
ниво. Което е много по-лесно. Ра-
ковите заболявания и други теж-
ки болести стоят дълго време в 
аурата, преди да попаднат във 
физическото тяло. И ги изчиства-
ме още на енергийно ниво, не ги 
допускаме до себе си. 
А хората, които имат инициа-
ция в рейки, могат ли да виж-
дат аурата на другите хора?
Това е лична дарба. Има хора, ко-
ито виждат и вътрешните органи 
като скенер, но това е дарба като 
тези да рисуваш, да пишеш пое-
зия, да правиш музика... Тя не е 
нещо по-необичайно. Ако човек 
полага усилия да вижда аура-
та, ще разпилее собствената си 
енергия. И да я видите, трябва 
да я разчетете – само да я видите 
дали е бяла, червена или черна, 
т.е. какво е състоянието на чове-

ка, не е необходимо. Поддържа-
нето на добра аура е постоянен 
процес, като поддържането на 
добра физическа форма. Днес 
може да е добре, след два дни за-
ради някакъв стрес – по-зле. 
А вие как поддържате посто-
янно доброто състояние на 
духа, аурата и тялото си?
Постоянно добро състояние на 
физическото тяло е трудно да се 
поддържа. Ти си човек, живееш 
сред хората, сред проблемите, 
няма начин. За целта трябва да 
отидеш някъде в манастир. Но 
когато си роден в голям град, 
трябва да живееш в града, това е 
мястото ти, тук трябва да си по-
лезен с каквото можеш. Аз се ста-
рая поне два пъти седмично да 
правя рейки-сеанси върху себе 
си. Практикувам и медитация, 
която е друга методика. Но рей-
ки е по-универсална, по-достъп-
на, по-ефикасна както за самия 
човек, така и за околните. Тази 
методика ни идва дори малко 
наготово. Това, което японският 
учител го постига след 10 години 
лична саможертва, оставяйки за-
дълго младата си жена и децата 
си, за да търси отговорите, днеш-
ният човек може да го постигне 
за минути. Стига да намери ква-
лифициран учител. Това е може 
би единственият риск в рейки – 
да имаш доверие в човека, който 
ще те инициира. 
При рейки се учим как съзнател-
но да изчистваме своите чакри 
– основните енергийни центро-
ве на човека. Чакрите вече се 
признават и от официалната ме-
дицина. Когато работят чакри-
те, и целият организъм работи. 
Когато имаме чуждо негативно 
въздействие, или пък самите ние 
сме си предизвикали блокаж, 
тогава започва и физическият 
дискомфорт. Както храним еже-
дневно тялото си, така е добре 
да работим два пъти седмично 
с рейки. С рейки се правят оп-
ределени сеанси, активизира се 
енергията и се работи с опреде-
лени части на тялото.  
Чета доста „езотерична” ли-
тература и не мога да разбера 
едно нещо – защо всъщност 
традиционната медицина 
толкова много се е отдалечи-
ла от лечението на духа? Защо 
са изключително малко мес-
тата, където лекуват духа, а 
не те режат и не ти дават силни 
медикаменти? 
Дори и в Индия има закостене-
ли лекари, както и по цял свят, 
както и в България. Но тук има 
и много, които са мои ученици в 
рейки. Те предписват антибио-
тици в краен случай. По-склонни 
са да предпишат хомеопатични 
лекарства на билкова основа, 
отколкото химия. Защото хими-

ческите лекарства са токсични – 
могат да потиснат проблема, но 
да предизвикат друг в тялото. 
Всъщност егото пречи на хората, 
и то най-вече на тези, които обу-
чават бъдещите лекари в уни-
верситетите. Има и лекари със 
собствени кабинети, в частни 
клиники, те са по-разкрепосте-
ни, говорят свободно. Но като 
цяло има някакъв страх, че могат 
да останат без работа... 
Ако с рейки може да се изле-
кува рак, защо все пак да не 
опитват лекарите? Толкова 
много хора умират! 
Може би защото нещата в Бъл-
гария идват по-бавно. Знам от 
мои ученици, че по света има 
клиники – във Великобритания 
например, където на едно ниво 
са поставени традиционната 
медицина и нетрадиционните 
методики. И пациентът сам из-
бира как да бъде лекуван. Човек 
има право на свободен избор. 
Не трябва да му се налага. За съ-
жаление, при нас процесът е по-
бавен, но пък има напредък. Са-
мият факт, че от няколко години 
има паралелка по паневритмия 
в спортната академия, държав-
но училище, по методика, съз-
дадена от учителя Петър Дънов, 
значи има прогрес. В малките 
страни, за съжаление, по-бавно 
стават нещата. Има държави, в 
които цели университети се за-
нимават с алтернативни методи. 
Каква е ролята на вярата в 
процеса на лечение?
Вярата е важна във всяко едно 
отношение в човешкия живот, не 
само в лечението. С вяра всичко 
се постига по-лесно. Специално 
с рейки може да работи и най-го-
лемият атеист и пак да си помог-
не. Но когато има вяра, резулта-
тите са много по-добри. 
А каква е целта на медитация-
та? Да освободим съзнанието 
си от препускащите мисли?
Да освобождаваме ума си. Много 
често той както ни помага, така и 
ни пречи. Когато се появи някоя 
дилема пред нас и не послушаме 
интуицията си (а тя е най-вяр-
ното нещо), започва да работи 
разумът. Започват колебанията. 
Тогава вероятността да сбърка-
ме е много голяма. С медитаци-
ята овладяваме ума си. Когато 
овладеем ума, можем да живеем 
в хармония със себе си и с други-
те. А когато не го овладеем, по-
стоянно могат да ни връхлитат  
страхове, фобии, притеснения. В 
тези случаи явно има неосъзна-
ти причини и те трябва да се из-
чистят. 90% от болестите ни ня-
мат връзка с физическото тяло, 
а са резултат от страхове, фобии, 
потискани емоции. Когато човек 
не ги изчисти от себе си, те се по-
явяват под една или друга форма 

“Егото пречи 
на хората.”
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на физическо ниво. Има, разбира 
се, някои кармични заболявания, 
които човек трудно би избегнал, 
те трябва да се случат, но с помо-
щта на рейки, медитация и други 
духовни практики може по-лес-
но да ги изчисти. Някои форми на 
рак например са на кармична ос-
нова, както и вродените недъзи. 
Но ако човек се роди с някакъв 
такъв недъг, това не означава, 
че до края на живота си ще бъде 
непълноценен във физическо 
отношение. Винаги има шанс. 
Сами ли си избираме кармич-
ните наказания, как идват те?
С начина на живот, който сме 
водили в миналите си животи. 
Нещо, което сме направили и не 
сме го изчистили. От духовни-
те, природни закони душата не 
може да се скрие, както от право-
съдието на Земята например. Но 
имаме избор къде да се родим, в 
кое семейство. Колкото и жесто-
ко да звучи, например децата, ко-
ито израстват на улицата, в сиро-
питалища, много често са били 
родители, които са изоставили 
своите деца. Няма случайности в 
нашия живот, всичко, което ни се 
случва, трябва да се случи.
Т.е. нямаме свободна воля въ-
обще?
Не можем да избегнем това, ко-
ето е кармата ни. Но ако се зани-
маваме с рейки, с други духовни 
практики, може много по-леко да 
преминем през тези премеждия. 
Например, ако на кармично ниво 
ни е дадено да преминем едно 
изпитание за 10 години, можем 
да го съкратим и да изчистим 
пътя напред. Колкото по-рано 
човек се осъзнае, че освен мате-
риален, има и друг, духовен свят, 
толкова по-големи са шансовете 
му да изчисти нещата за този жи-
вот и да си отвори пътя напред. 
Защото физическото време е 
много малко.
Колко дълго може да живее 
един човек?
Ако живее целенасочено, по 
природните закони, може и до 
няколко столетия. Но това са 
единици, те живеят откъснати от 
човечеството. Живеят в Химала-
ите, далеч от цивилизацията. А в 
цивилизацията поне до 100 го-
дини може да се доживее, ако чо-
век има правилното отношение 
към себе си. Много често ние сме 
склонни да усложняваме нещата 
в живота си – от малък проблем 
да направим голям. 
Практикувате и регресия?
Да, но само когато се налага. Чрез 
регресията може да се стигне 
до запаметена информация на 
клетъчно ниво. Ако човек в пре-
дишен живот е имал силно пре-
живяване – неочаквана смърт от 
насилие или някакво нещастие, 
този спомен може да остане 

на клетъчно ниво и да го мъчи.  
Много хора имат страх от висо-
чина, от тесни помещения, без да 
са имали някакъв инцидент през 
този живот. Регресията има за 
цел човек да разбере защо му се 
пречи по един или друг начин в 
развитието в този живот. Аз лич-
но предпочитам да практикувам 
медитативна регресия, при коя-
то човек през цялото време съз-
нава всичко и помни. Но е въз-
можна и хипнотична. При 99% 
от случаите има терапевтичен 
ефект, изчезва страхът, фобията. 
Понякога човек разбира защо 
има пречки в някаква дейност, в 
бизнеса си например. 
Когато не сме изчистили някак-
ви отношения с човек от минал 
живот, често сме роднини в този 
живот, за да имаме шанс да го на-
правим сега. Няма случайности с 
хората, с които живеем заедно, с 
децата, които ни се раждат. 
А вие откъде ги знаете тези 
неща?
Когато човек се посвети на ду-
ховните практики, той придо-
бива информация по един или 
друг път.  Времето на духовност-
та идва. Дават ни се все повече 
шансове и възможности. Важно 
е човек да промени себе си, не 
е нужно да променя целия свят. 
Когато сме позитивни, обичаме 
себе си и хората около нас, жи-
веем в хармония със себе си и 
околните, изчистили сме се от 
завистта, омразата, ревността 
и другите пагубни емоции, сме 
постигнали напредък. Когато 
човек разбере каква е мисията 
в живота му, тогава е постигнал 
още по-голям напредък. 
А как да разберем каква е ми-
сията ни?
Първо трябва желание. И второ – 
усилие.  Заниманията с рейки са 
един от достъпните пътища, но 
не единственият.  
Т.е. сами трябва да се сетим...
Ще ни се даде информация. Ко-
гато работим с подобни практи-
ки, засилваме своята интуиция. 
Интуицията е най-верният, най-
божественият дар, който имат 
хората. Когато се вслушваме в 
нея, никога няма да сбъркаме, 
независимо дали става дума за 
битов, служебен или духовен  
проблем. Можем  да получим от-
говора като мисъл, като картина, 
като сън или поредица от съни-
ща. Начините са много. 
Ти си сред учениците на леген-
дарния Сатя Сай Баба. Разка-
жи ми нещо за него. 
Имам честта и отговорността от 
3 години да съм негов ученик. 
Сай Баба е един от най-големите 
учители в света. Той привлича 
милиони хора от цял свят като  
магнит. Хора, които са негови 
ученици, хора, които търсят ня-

каква духовна потребност, или 
които отиват при него просто 
от любопитство. Това, което той 
е създал не само на духовно, но 
и на физическо ниво, аз не съм 
виждал никъде другаде в света. 
Има души, които няма какво да 
отработват по кармичен път. Все-
ки, който се преражда, има да от-
работва нещо на Земята. Но има 
души, които са на висше ниво, и 
те идват доброволно, за да дър-
пат хората нагоре. И в България 
са се раждали такива души – като 
учителя Петър Дънов. Ако той 
беше британец или французин – 
като Граф Сен Жермен, щеше да е 
още по-популярен по света.
Сай Баба още от малък, още от 
5-годишен е владеел левита-
ция – преодолявал е земната 
гравитация и е можел да стои 
над земята. Материализирал е 
сладкиши и други лакомства за 
своите приятели. 5-годишно де-
тенце! Когато става на 15 години, 
започва да привлича тълпи от 
ученици до него. Той е принуден 
да започне своята мисия още на 
много млада физическа възраст, 
не е имал друг избор. Постро-
ил е първия храм в Путапарти 
(този град, който в момента има 
туристически вид, е бил едно от 
най-затънтените села в Южна 
Индия). С течение на времето 
става едно от най-посещаваните 
места. В началото храмът е бил за 
7000 човека, но постепенно мяс-
тото става недостатъчно, защото 
има много желаещи. И ето един 
пример. Сай Баба се договаря 
с хората, които притежават зе-
мите наоколо, да ги купи от тях. 
В деня на сделката те получават 
двойно сумите, за които са се 
договорили. Сай Баба им казва: 
„Досега с тези земи хранехте се-
мействата си, сега ще трябва да 
започнете бизнес и тези пари са 
ви нужни.”.В нашия материален 
свят това изглежда като фантас-
тика, нали? 
Обикновените хора, които ня-
мат много информация за него, 
го приемат от едната крайност 
до другата – и като социален ра-
ботник, който помага на хората, 
и като божество. Той се грижи 
много за бедните и онеправда-
ните, строи болници, училища...  
Сай Баба събужда любовта у 
хората, истинската любов. По-
мага на хората да се връщат в 
естественото си състояние, да 
са здрави, добри, да излъчват 
любов. Поне веднъж годишно 
идват министър-председателят 
и президентът на Индия да ока-
жат чест на този учител, а Делхи 
е на 2000 километра.  Говори 
се, че много световни лидери 
идват на срещи при Сай Баба в 
Путапарти.

90% от болестите 
нямат връзка 

с тялото, 
а са резултат 
от страхове и 

потискани емоции.
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